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Slovo otce Jakuba

Drazí čtenáři,
nedávno jsem slyšel od jednoho člo-

věka: „Bojuju, ještě jsem sice nezvítězil, 
ale snažím se!“Hovořil o svém postním 
předsevzetí. Postní doba nás vyzývá 
k tomu, abychom se v něčem změnili, 
polepšili, obrátili. Zpravidla to činíme 
právě uložením si postního předsevzetí. 
V jednom německém průzkumu se ptali, 
jakou výzvu si naši západní sousedé 
dali pro letošní rok. Jednoznačně vy-
hrál alkohol (70%), sladkosti (64%) 
a maso (41%). Vedle těchto tradičních 
artiklů se ale v poslední době objevují 
i další sortimenty jako jízda autem, 
používání internetu či mobilu nebo 
sledování TV pořadů. Určitě je to 
velice inspirativní a chvályhodné. Ale 
odpověď na otázku: „Jaký to má smysl?“ 
jsem v článku nenašel.

Obsahem našeho postního snažení 
by neměla být lepší fyzička, nějaký ten 
ušetřený peníz či dokonce forma nějaké 
diety. Ono vnější odříkání by mělo vést 
k vnitřní proměně. Dnešní svět prahne 
a touží po změnách, je však nutné 
začít tuto změnu ve svém nitru. Cílem 
naší postní doby je obrácení se k Bohu 
a k druhým lidem – obrácení srdce.

V  takovém pochopení  smyslu  postu 
se  každému  z  nás  otevřou  nevídané 
možnosti,  jak  postní  období  plodně 
využít. Už nepůjde jen o pasivní proží-
vání, kdy si něco odřeknu, ale objevím 
také aktivní rozměr – udělat něco navíc. 
Místo obvyklého postu od masa mohu 
navštívit  nemocného  člověka  ve  svém 
okolí. Místo bezduchého dívání se na 
potemnělou TV obrazovku mohu otevřít 
Písmo svaté a něco si přečíst. Mohu se 
také více modlit, sportovat, nebo narov-
návat pokřivené vztahy v rodině a okolí. 
Děti v naší farnosti mají za úkol každý 
den udělat nějaký dobrý skutek a poté 
si vybarvit srdíčko na cestě za Kristem. 
Myslím, že se nám otevírá velký prostor 
pro naplnění svatopostní doby.
Máme za sebou třetinu postní doby, 

možná  se  něco  nepovedlo,  možná 
zvládáme své předsevzetí snadno. Ale 
můžeme se ještě více snažit a proměnit 
tak svůj život. Kéž se nám to vše daří, 
kéž vydržíme a jsme pevní, abychom na 
konci postu mohli s apoštolem Pavlem 
zvolat: Dobrý boj jsem bojoval! (2 Tim 
4,7) a radovat se se Vzkříšeným.

K tomu žehnám, modlím se a bojuji 
s vámi

o. Jakub



2

Narodil se 6. července 
1886 ve Frýdlantu nad 
Ostravicí jako nejmladší 
ze sedmi dětí. Gymná-
zium studoval v Místku 
a v Července u redemp-

toristů. Tam se také rozhodl vstoupit do 
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. 
První sliby složil v roce 1904. Po studiích 
byl v roce 1910 v Praze vysvěcen na kněze.
Do roku 1919 misijně působil v Čechách 
a na Moravě (Praha, Svatá Hora, Plzeň 
a Brno). Během první světové války se 
staral o utečence z východu a Balkánu. 
V roce 1919 z pověření svých nadřízených 
přijal byzantský obřad a po krátkém 
zaučení ve Lvově začal působit mezi 
řeckokatolickými věřícími na východ-
ním Slovensku. Plnil zde misijní a farní 
úkoly, zakládal kláštery redemptoristů 
a přijal řeholní jméno Metoděj. Něja-
kou dobu byl představeným klášterů ve 

Stropkově a Michalovcích. V roce 1935 
byl jmenován apoštolským vizitátorem 
sester basiliánek v Prešově a Užhorodu 
a krátce poté viceprovinciálem nově zří-
zené slovenské provincie redemptoristů. 
V roce 1949 komunistická vláda násilně 
zrušila michalovskou provincii redemp-
toristů a o rok později násilně zabrala 
kláštery na území celého Československa 
a řeholníky odvezla do koncentračních 
táborů. V roce 1952 byl Trčka obviněn 
ze spolupráce s biskupem Gojdičem a 21. 
dubna byl ve vykonstruovaném procesu 
odsouzen na 12 let za „špionáž“ a pokus 
o útěk za hranice. Byl vězněn v Ilavě, 
Mírově a nakonec v Leopoldově. Tragic-
kými se pro něj staly Vánoce v roce 1958. 
Při zpívání koledy, což bylo ve vězení 
zakázané, ho uslyšel dozorce a nahlásil 
to. Otec Metoděj byl odveden do korek-
ce, kde dostal zápal plic. Přivolaný lékař 
řekl, že ho musí odvézt do nemocnice, 
ale otce Metoděje druhý den přemístili 
na samotku, kde byla dřevěná podlaha 
a mohl dostat i dvě deky, ale už bylo poz-
dě. Zemřel 23. března 1959 a byl hned 
druhý den pochovaný na vězeňském 
hřbitově. Až v roce 1968 mohli redempto-
risté požádat o převezení jeho tělesných 
ostatků do Michalovic. Redemptorista 
otec Metoděj je zářivým příkladem víry 
v Ježíše Krista, kterou potvrdil svým živo-
tem a mučednickou smrtí. Církev uznala 
jeho svědectví víry a koncem dubna 2001 
ho uznala za mučedníka. Papež Jan Pavel 
II. jej společně s řeckokatolickým bisku-
pem Pavlem Petrem Gojdičem v neděli 
4. listopadu 2001 v Římě prohlásil bla-
hoslaveným. Martyrologium uvádí jeho 
památku v den jeho smrti 23. 3., v našich 
zemích si jeho památku připomínáme 
25. srpna.

MS

Metoděj Dominik Trčka
2 3 .  b ř e z n aá á

blahoslavený
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Samuel

 „A jak to vypadá s tím miminkem?“ 
Takový dotaz jsem teď poslední dobou 
dostávala často. Od dětí vlastních, od 
dětí v náboženství i od různých mami-
nek; prostě od všech, kdo se modlili za 
malého Samuela. A proč tolik zájmu 
a modliteb?
 Jeho maminka ho nosila pod srdcem 
s velikou láskou a očekáváním. A i když 
se později na vyšetření ukázalo, že děťát-
ko má jen půl srdíčka, maminka ani na 
okamžik nezapochybovala a život dítěte, 
který byl ve velkém ohrožení, si uhájila 
a automaticky nabízené řešení všech 
komplikací potratem nepřijala.
 Ale začaly se rojit těžké otázky, na kte-
ré nikdo neznal odpověď: „Zemře hned 
po porodu? Jak na to připravit své dva 
kluky, kteří se těší, jak s malým bráškou 
budou hrát fotbal? Jak zvládne novoroze-
ňátko případné náročné operace? A jak 

zvládneme život s tak těžce nemocným 
dítětem? Bude trpět?“ A další a další...
 A tak jsme se začali modlit. Mamince 
pěkně rostlo bříško a miminko kopalo 
a hýbalo se jakoby nic, o starostech celé 

rodiny nic netušíc. 
 Navštívila jsem mamin-
ku den před porodem v mo-
tolské nemocnici a v duchu 
jsem se divila její vyrovna-
nosti a odevzdanosti do 
Božích rukou s přesnými 
informacemi, co všechno 
může v nejbližších chvílích 
nastat. „Hned po porodu 
ho pokřtím!“ sdělila mi, 
odhodlaná bojovat o život 
Samuela - časný i věčný. 
Hned další den přiletěla 
jásavá sms:
 „Chvalte Pána a děkuj-
te mu se mnou, neboť dnes 

umožnil Samuelovi poprvé se nadechnout 
a přijmout z mých rukou křest. Buď nám Hos-
podin štítem a světlem do dalších chvil...“
 Následovaly dlouhé hodiny a dokonce 
dny nejistoty, co s malým bude dál. Nako-
nec se lékaři rozhodli nedělat vůbec nic, 
že to nemá smysl. Drsný ortel! Maminka 
ho tedy vzala domů, aby se s ním bráškové 
mohli seznámit a rozloučit...Na fotkách 
i ve skutečnosti Samuel vypadal jak nád-
herné normální miminko, jen asi víc spavé 
a rychleji dýchající. Každý den jeho života 
rodina brala jako mimořádný dar od 
Hospodina, prý v domě bylo tak posvátné 
ticho, že byly slyšet tikat hodiny!
 „Smím o Samuelovi povědět na Far-
níčku a ukazovat jeho fotky?“ ptala jsem 
se maminky. Odpověď mě šokovala: „Jen 
z plných plic šiř chválu Páně za jeho dob-
rotu a štědrost. Vždyť nám dopřává po 
265 dnech požehnaného stavu ještě 11. 

den života!“ Ohromil mě nepředstíraný 
postoj obrovské vděčnosti za každou 
chvíli jeho života. Nedovedla jsem si sebe 
v té situaci představit, možná bych naří-
kala a Bohu vyčítala, nevím...ale takhle 
jásat?!
 Modlila jsem se o zázrak. Samuelova 
maminka všechny prosila o modlitbu 
za jeho pokojnou smrt, protože podle 
prognóz lékařů už žít neměl a smrt měla 
být s dušením a postupným selháváním 
orgánů přetěžká. 
 Samuel odešel pokojně ve spánku. 
A maminka? To mi napsala:

 „Málokdo asi ví, a nebo si jen z části umí 
představit, jak drsně hlubokým zážitkem je 
devět měsíců nosit pod srdcem dítě, pak jej 
porodit a 13. den života jej muset z náruče 
předat přímo do rukou pohřebního zřízence 
s vědomím, že jej odnáší do chlaďáku...
 Jak těžké bylo natáhnout ruce a podat mu 
Samuelovo drobné tělíčko zavinuté v peřince...
 V tom okamžiku je hodně těžké si udržet, 
pro svou vlastní lidskou přirozenost a pod-
statu, racionální pohled na věc a pohlížet na 
vše očima živé víry. Neméně těžké 
bylo před tím mrtvého Saminka 
okoupat s vědomím, že jej koupu 
poprvé a taky naposled...:(
 Vše přetěžké a tak přenádherné 
s vědomím, že mé tělo (ruce) drží 

„jen“ jeho tělo, ale duše je už jisto-
jistě v Boží náruči, ne v té mé...
 ....Cítím, že tyto nejdrsnější 
chvíle budou nadosmrti patřit 
k těm nejkrásnějším prožitkům, co 
jsem kdy v životě měla. Celou dobu 
intenzivně cítím, jak mě Bůh nese 
a jak nic z toho, co se děje, není 
náhoda ani žádná tragédie...
 Nacvičovaly jsme s kama-
rádkami písničky k rozloučení 

se Samuelem. „Ať  je to k oslavě Boží 
a jako poděkování za dar Samuelova 
života, žádné smutné dojáky!“ přála si 
maminka.
  Modlila jsem se za zázrak a on se 
stal, ale jinak. Když jsem se dívala na ty 
zpívající maminky a pak na ztichlé ma-
minky na Farníčku (dvě z nich si tiskly 
čerstvé novorozeňátko pevně v náručí), 
uvědomila jsem si, že ten postoj pokory, 
vděčnosti a odvahy chválit Pána v takové 
situaci je ZÁZRAKEM. A manifestací 
toho, že Bůh je sice tajemný a jeho cesty 
jsou nepochopitelné a jiné než naše, ale 
blízký a objímající a proměňující naše 
ustrašená srdce v heroická.
 A tak tímto svědectvím „z plných 
plic šířím chválu Páně“ a vybízím nás 
všechny, abychom si hluboce vážili daru 
života, svého i svých nejbližších, tak jako 
maminka malého Samuelka.
 P.S. Ve Farníčku jsme si daly úkol každý 
večer si napsat jednu až dvě nejhezčí chví-
le uplynulého dne, ať se učíme vděčnosti...
Moc mě ten úkol těší plnit!

teta Fany
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• Pobožnosti Křížové cesty jsou ve far-
ním kostele v pátek po ranní mši svaté 
a v neděli v 15.00, v kostele Svatého 
Ducha v pátek v 17.15, v kapli v neděli 
v 17.15. 

• 13. a 14.3. příprava biřmovanců, účast 
nutná!

• 19. 3. Náboženství pro dospělé, téma: 
DAVID – 1. část (T. Hořínek), farní 
sálek

• 22. 3. v 16.00 v past. centru Jana Pavla 
II. setkání Neofytů (bývalých katechu-
menů)

• 27. 3. v 19.00 v past. centru Jana Pavla II. 
Workshop – biřmovanci, účast nutná!

• 28. 3. ZPOVĚDNÍ DEN farnosti 
v kostele Svatého Ducha, 9.00-12.00, 
14.00-17.00

• 28. 3. v 18.30 – 19.30  Adorace – přípra-
va na Národní eucharistický kongres

• 2. 4. v 9.00 kostel Svatého Ducha Missa 
Chrismatis s otcem biskupem a kněží-
mi diecéze

Velikonoční Triduum
Farní kostel:
Zelený čtvrtek: v 18.00 mše svatá
Velký pátek: v 7.00 Křížová cesta,
18.00 obřady Velkého pátku
Bílá sobota: 7.00 Ranní chvály,
19.00 Vigílie Vzkříšení

Svatý Duch
Zelený čtvrtek: 18.00 mše svatá
Velký pátek: 8.30 Křížová cesta,
18.00 obřady Velkého pátku
Bílá sobota: 8.30 Ranní chvály,
4.30 Vigílie Vzkříšení

20.–21. 3 2015
Modlitba

za diecézní setkání mládeže
v Místku

Pane Ježíši Kriste,
děkujeme Ti za radost,

kterou při setkání s Tebou prožíváme.
S důvěrou Ti svěřujeme nadcházející

setkání mládeže v Místku.
Prosíme Tě za všechny mladé lidi,

kteří se skrze druhé přijedou s Tebou 
setkat.

Vlož do jejich srdcí odhodlání,
aby dokázali bojovat s hříchem,

a tak svým životem ukazovali na Tebe.
Svým dotekem v nich zapal věčné světlo,

které jim bude připomínkou toho,
že jsou Tvými milovanými dětmi.

Amen.


